WARME DRANKEN

VERFRISSINGEN

Koffie

€ 2,60

Cola

€ 2,70

Espresso

€ 2,70

Cola zero

€ 2,70

Cappuccino

€ 3,00

Chaudfontaine blauw / rood

€ 2,70

Caffé latte

€ 3,00

Fanta orange

€ 2,70

Koffie met slagroom

€ 3,00

Sprite

€ 2,70

Thee

€ 2,50

Cassis

€ 2,80

Bitter lemon

€ 2,80

Tonic

€ 2,80

Diverse smaken

Verse gember thee

€ 3,00

met honing en citroen

Warme chocolademelk

€ 3,00

Fuze tea sparkling

€ 2,80

Warme chocolademelk met slagr.

€ 3,50

Fuze tea green

€ 2,80

Irish coffee

€ 6,75

Appelsap

€ 2,80

Italian coffee

€ 6,75

Jus d'orange

€ 2,80

French coffee

€ 6,75

Apfelschorle

€ 2,70

Spanish coffee

€ 6,75

Chocomelk

€ 2,80

Zwin coffee

€ 6,75

Fristi

€ 2,80

Ginger-ale

€ 3,00

~ DE BIERBIJBEL ~
VAN HET VAT
Hertog jan

€ 2,75 / 5,40

25cl / 50cl

Leffe blond

€ 4,00

Leffe donker

€ 4,00

Wisselbier van het vat
Vraag ernaar bij onze bediening

BIEREN OP FLES
Vedett blond 5,2%

€ 4,00

Een uitstekend alternatief voor een regulier pils. Dit is zo'n beetje het cultbier van Duvel Moortgat. Een gouden bier,
fris en zoet met een licht bittere afdronk.

Dutch Bargain Zeeuws blond 7,2%

€ 4,95

Dit streekbier is a omstig uit Groede en is licht fruitig met een frisse citrus smaak. In de afdronk ontstaat een mooi
licht bittertje.

Cornet blond 8,5%

€ 4,75

Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de es. Proef de volmondige warme smaak en unieke
vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die toegevoegd worden tijdens het brouwen. Geniet van de lange
afdronk met zachte bitterheid.

De Poes blond 8%

€ 4,75

Kan omschreven worden als een blond, onge lterd bier van hoge gisting . Het bier is fruitig met lichte alcoholtoets
achteraan de tong. Door het gebruik van een zeer hoogstaande bitter- en aromahop ontstaat er een bitterheid die
mooi in balans is.

La Chouffe blond 8%

€ 4,75

Goudblond en bruisend met een sterke, kruidige en fruitige smaak.

Brugse Zot blond 6%

€ 4,50

Een goudblond bier. Het bier wordt gebrouwen met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariëteiten.

Omer 8%

€ 4,75

Een blond bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 8%. Het is gemaakt van gemalen gerst van de Loirestreek, drie soorten hop van Duitsland, Slovenie en Tsjechie en puur water.

Lellebel blond (Amsterdam) 5,7%

€ 4,75

Van Brouwerij de eeuwige jeugd. Een licht geel gekleurd blond bier. Het bier hee een redelijke schuimkraag. Je ruikt
duidelijke aroma's van citrus en wat tropisch fruit daarnaast is het soepel en verfrissend met een lichte prikkel in de
nasmaak.

Dutch Bargain Zeeuwse tripel 8,5%

€ 4,95

We hebben aan onze Tripel amarillohop toegevoegd. Het resultaat is een blonde, fruitige Tripel, die dankzij koriander
ook het karakter van de Belgische brouwmeesters viert. Ondanks een percentage van 8,5 is hij luchtig en toegankelijk.

Karmeliet 8,4%
InKarmeliet Tripel zitten 3 graansoorten: gerst, haver en tarwe. De geur is aantrekkelijk door vanille en bruine suiker.
Daarnaast hee het bier veel fruitigheid van perzik en banaan.

€ 4,95

~ DE BIERBIJBEL ~
BIEREN OP FLES
Westmalle tripel 9,5%

€ 4,95

Het is een complex bier met veel fruitigheid, je proe rijpe banaan en een jne hopbitterheid. Het mondgevoel is
rond en vol. Een subtiele zoete toets die wordt gedragen door fruitigheid en bitterheid. De afdronk is lang, droog en
aangenaam bitter.

Duvel 8,5%

€ 4,75

Speciaalbier met hergisting op es, Licht fruitig, droog aroma, welgehopt, en met een licht bittere nasmaak.

De Koninck Triple D’anvers 8%

€ 4,75

Lekker fris en dorstlessend, licht romig, sprankelend karakter door de hergisting. Afdronk is Lang en droog met lichte
bitters.

Tripel jules 8%

€ 4,95

Een West-Zeeuws Vlaams bier dat met passie gebrouwen wordt door “brouwerij Rodanum” uit Aardenburg. Het is een
bier van hoge gisting en hee een fruitig, hoppige smaak met een lichte bitterheid in de nasmaak.

Le Fort triple 8,8%

€ 4,75

Een mooi goudblond bier met een onderscheidende frisheid, een fruitig aroma en beschikt over een mooie zachte
maar volle smaak. Doordat dit bier van hoge gisting is resulteert dit in een bier met een heerlijke vanille en
kruidnagel aroma en een heerlijke fruitige smaak van bananen en rode appels.

Brouwerij ’t ij I.P.A 6,5%

€ 4,50

In deze I.P.A. hebben ze niet alleen tijdens het brouwen, maar ook tijdens het rijpen hop aan het bier toegevoegd. Dat
zorgt voor heerlijke aroma’s van grapefruit en bloemen. Een bier met een fruitige, bittere afdronk die lekker lang blij
hangen.

Gulden Draak 10,5%

€ 4,95

In de smaak zitten tonen van karamel, chocolade. Verder hee het bier een lange
bitterzoete afdronk. Bij dit bier wordt ook wijngist gebruikt, dit draagt zeker bij aan de bijzondere smaak van dit bier.

Rochefort(8) 9,2%

€ 4,75

De smaak is licht zoet met hinten van kruiden. De alcohol en donkere fruittoetsen zijn mooi in evenwicht. Lichtzoet
en een beetje droog. De afdronk is bitter, complex en lang.

Orval 6,2%

€ 4,50

Droge ale, oranjeachtig, hoppig en intens bitter, vol aromatisch droog karakter.

La Trappe Quadrupel 11%

€ 4,75

La Trappe uadrupel hee een warme, intense en goed gebalanceerde smaak. Moutig zout, licht gebrand en
aangenaam bitter met een zoete afdronk. Er zijn aroma's te
herkenen van onder andere banaan, amandel en vanille.

Vedett extra white 4,7%

€ 4,25

Hee een licht gele en heldere kleur met een frisse zoet-moutige smaak. De afdronk is aangenaam bitter. Een witbier
met pit en zachte jne afdronk.

Brouwerij het ij “ij wit” 4,8%
Een stevig Amsterdams witbier dat gevaarlijk lekker doordrinkt. Licht troebel, mooi goud van kleur en met een
mooie, zachte schuimkraag. De tarwemout gee een heerlijk frisse smaak aan het bier. De toevoeging van
korianderzaad en citroen tijdens het brouwen zorgt voor de licht kruidige en citrusachtige tonen.

€ 4,50

~ DE BIERBIJBEL ~
BIEREN OP FLES
Erdinger Weissbrau 50cl 5,3%

€ 4,95

Gebrouwen in brouwerij Erdinger Weissbrau. Is troebel van kleur, hee een aroma van bananen en kruidnagel. De
smaak is fris met een licht bittere afdronk.

Liefmans Fruittesse 4,2%

€ 3,95

Liefmans fruitesse is een frisse blend van bier, gerijpt op echte krieken in de kelder van liefmans, met natuurlijke
vruchtsappen van framboos, kriek, bosbes en vlierbes.

Kriek st’ Louis 3,2%

€ 3,95

St-Louis Premium Kriek bevat 25 procent zes maanden lang op geuze gelagerde Oblacinska krieken en een deel StLouis Kriek Fond Tradition. Dit bier is een dorstlesser die weinig alcohol bevat met in de neus overweldigend zoete
kriekenaroma’s. Zeer fruitig met een hint van zurigheid en zachte amandeltoetsen a omstig uit de kriekenpitten.

Leffe blond 0,0 %

€ 3,95

Dit is het eerste abdijbier dat geheel zonder alcohol is gebrouwen. 'Het alcoholvrije bier’ blij trouw aan de kwaliteit
en authenticiteit van de bekende alcoholhoudende bieren, zo ze en ze bij Le e.

Hertog Jan 0,0 %

€ 2,80

Hertog Jan 0.0 is een verfrissende dorstlesser zonder alcohol. Dit alcoholvrije bier wordt gebrouwen met alcohol. De
alcohol wordt later onttrokken. Hierdoor hee dit bier de karakteristieke biersmaak behouden. Je proe de zachte
zoetheid van de mout en de frisse kruidigheid van de hop. Een alcoholvrij bier met smaak.

Amstel radler 0,0 %

€ 2,90

BORRELKAART
Bourgondische bitterballen (8 stuks)

€ 5,75

8 stuks

Bittergarnituur

€ 8,95

15 stuks

Portie jonge kaas

€ 4,95

Portie olijven + feta kaas

€ 4,95

Tapas kroketjes kaas-mosterd

€ 4,95

6 stuks

Tapas bitterbal Thom Kha

€ 4,95

Oosters , 6 stuks

Nacho’s
warme nacho’s met tomatensaus en kaas

€ 6,75

~ WIJNKAART ~
WITTE WIJNEN
PER GLAS / FLES

Espiritu de Chili Sauvignon Blanc

Glas

Fles

€ 4,20

€ 19,50

€ 4,20

€ 19,50

Frisdroog en fruitig van smaak met zachte tonen van citrus.

Saint Martin Chardonnay Reserve “Frankrijk”
Elegante en ronde Chardonnay uit het zonnige Frankrijk, met zacht fruit en hazelnoot tonen.

Bolla Pinot Grigio Veneto “Italie”

€ 24,00

Prachtig verpakt wit fruit met geuren van peer en meloen, fris met een mooie lange afdronk.

Weingut Bauer ‘Happy’ Pinot Blanc Pfalz “Duitsland”

€ 26,00

Heerlijke fruitige Pinot Blanc met tonen van perzik en citrus.

RODE WIJNEN
PER GLAS / FLES

Torre de Vejezate Tempranillo La Mancha "Spanje"

Glas

Fles

€ 4,20

€ 19,50

€ 4,20

€ 19,50

Zachte fruitige wijn met een soepele smaak.

Niel Joubert Cabernet Sauvignon “Paarl Zuid-Afrika”
Warm en vol van smaak, met een hint van specerijen en bramen.

Castello Monaci Piluna Primitivo Puglia "Italie"

€ 25,00

Volle zachte smaak, met aroma’s van bramen en zwarte bessen.

Bodegas Don Jacobo Crianza “Spanje”

€ 26,00

Gemaakt van 100% Tempranillo, volle zachte smaak met een kruidige afdronk.

ROSÉ WIJNEN
PER GLAS / FLES

Torre de Vejezate rose Tempranillo La Mancha "Spanje"

Glas

Fles

€ 4,10

€ 19,75

€ 4,10

€ 19,75

Glas

Fles

€ 5,75

€ 25,50

Licht van kleur en een frisse stijl rosé.

Espiritu de Chili Rosé Cabernet Sauvignon Valle Central
Zachte en sappige rosé, met mooie aroma’s van rood fruit.

MOUSSERENDE WIJN
PER GLAS / FLES

Cava Arte Latino Brut “Spanje”
Heerlijk als aperitief, levendige frisse smaak met een frisse afdronk.

APERITIEVEN

GIN & TONIC

Aperol spritz

€ 6,95

Hendrick’s

€ 9,95

Cava Arte Latino Brut (glas)

€ 5,75

Monkey 47

€ 9,95

Pernod

€ 4,00

Copperhead

€ 9,95

Port rood/wit

€ 3,75

7 Sins

€ 9,95

Martini rood/wit

€ 3,75

Bombay

€ 7,95

Campari

€ 4,00

Fever tree tonic

€ 3,00

LIKEUREN

STERKE DRANK

Licor 43

€ 4,50

Jenever jong/oud/bessen

€ 2,50

Passoa

€ 4,00

Jagermeister

€ 2,50

Safari

€ 4,00

Rum (Bacardi)

€ 4,00

Pisang Ambon

€ 4,00

Whiskey (Red Label)

€ 5,00

Malibu

€ 4,00

Whiskey (Glenfid.12 jr)

€ 6,00

Amaretto

€ 4,50

Cognac

€ 5,50

Grand marnier

€ 5,00

Calvados

€ 5,50

Cointreau

€ 5,00

Bailey´s

€ 4,50

Tia maria

€ 4,50

Drambuie

€ 5,00

HUISAPERITIEF
VERMOUTH
MET GINGER-ALE
schij e sinaasappel

€ 6,95

~ PATISSERIE ~
APPELGEBAK
Appelgebak

€ 3,50

Appelgebak met slagroom

€ 4,25

Appelgebak met ijs en slagroom

€ 5,00

WAFELS
Wafel met boter en suiker

€ 3,95

Wafel met slagroom

€ 4,75

Wafel met warme chocolade saus

€ 4,95

Wafel met ijs

€ 5,50

Wafel met ijs en slagroom

€ 5,95

PANNENKOEKEN
TOT 17:00
Pannenkoek met boter en suiker

€ 5,25

Pannenkoek met slagroom

€ 6,00

Pannenkoek met ijs

€ 6,75

Pannenkoek met nutella

€ 6,50

Pannenkoek met spek

€ 6,75

Pannenkoek met kaas

€ 6,75

Pannenkoek met appel

€ 6,75

~ LUNCHGERECHTEN ~
TOT 17:00 UUR
Croque Monsieur

€ 5,95

ham / kaas en garnituur

Croque Madame

€ 6,50

ham / kaas, spiegelei en garnituur

Croque Hawaï

€ 6,95

ham / kaas, ananas en garnituur

Uitsmijter ham/kaas

€ 7,95

bruin of wit brood, 3 eieren en garnituur
€ 9,95

Kaaskroketten
2 kaas kroketten met garnituur en maisbrood of friet

Garnalen kroketten

€ 13,95

2 garnalen kroketten met garnituur en mais brood of friet

Bourgondische vleeskroketten

€ 9,95

2 vlees kroketten met garnituur en bruin brood of friet

Panini gezond met ham, kaas, salade, ei en groente

€ 6,95

Panini met kruidenkaas en gerookte zalm

€ 8,95

Panini warm vlees met ham en spek

€ 8,50

Trio lunch

€ 14,95

garnalenkroket, tomatensoep en gerookte zalm

SOEPEN
Tomaten soep

€ 6,50

Ambachtelijk gemaakte soep

Bouillabaisse (vissoep)
Rijk gevuld met diverse vis

€ 10,95

SALADES
€ 14,95

Maaltijdsalade met Brie
Walnoot, olijven en uien compoté

Maaltijdsalade met gebakken scampi

€ 17,50

Spek, kerrie, pijnboompitten en look

Maaltijdsalade met gerookte zalm

€ 16,50

garnaaltjes en basilicumdressing

PASTA’S
Spaghetti Bolognese

€ 10,95

Met geraspte kaas
€ 16,95

Canneloni Ricotta/Spinazie
Met zachte tomatensaus en risotto

Canneloni Pulled pork/rode ui

€ 17,95

Met zachte tomatensaus en risotto

KINDERGERECHTEN
T/M 12 JAAR
GESERVEERD MET FRITES EN APPELMOES

Frikandel

€ 6,75

Vleeskroket

€ 6,75

Kipnuggets

€ 6,95

Kinderbiefstukje

€ 9,95

Spare-Ribs

€ 9,95

Kinder Spaghetti

€ 7,95

Met geraspte kaas

VOORGERECHTEN
Mais breekbrood met huisgemaakte tapanade

€ 6,95

Gewoon lekker wanneer u geen voorgerecht wenst.

Carpaccio van weiderund

€ 10,95

Met een balsamico-dressing, kappertjes, gedroogde tomaatjes en Grana Padano kaas.

Ambachtelijk gerookte zalm op toast

€ 12,50

Vergezeld van kappertjes, pijnboompitjes en een frisse salade.

Garnalencreatie

€ 13,95

Met een cocktailsaus op verrassende wijze geserveerd

Kaaskroketjes

€ 9,50

Met gefrituurde peterselie

Garnalenkroketjes

€ 12,50

Met gefrituurde peterselie

Scampi look

€ 13,00

Met kno ook en kruidenboter

Toren van lauw-warme brie

€ 10,95

Met salade, gegrilde paprika, walnoten en verse uien compote

Bouillabaisse (vissoep)

€ 10,95

Rijk gevuld met diverse vissoorten

Tomaten soep
Ambachtelijk gemaakte soep

ALLE VOORGERECHTEN WORDEN MET BROOD EN BOTER GESERVEERD

€ 6,50

~ HOOFDGERECHTEN ~
VLEESGERECHTEN
Varkenshaas saté

€ 18,95

Met Atjar, kroepoek en satésaus

Gebakken Lamscarré

€ 25,50

Met rode wijnsaus en warme groente

Gegrilde porksteak

€ 21,95

Met graanmosterdsaus en warme groente

Biefstuk

€ 19,95

Met warme groente en aardappelgarnituur

Spare-ribs van de Chef

€ 21,50

met chilisaus

Supplement:
Champignon of pepersaus

€ 2,50

Rode wijnsaus, bearnaisesaus of graanmosterdsaus

€ 3,00

VISGERECHTEN
Gebakken kabeljauwfilet

€ 19,95

Op een puree van groente en graanmosterdsaus

Gegrilde zalmfilet met kruidenboter

€ 19,50

Met groente en gratin

Gevarieerde visschotel

€ 21,95

Zalm, kabeljauw en scampi met een zachte kree ensaus gegratineerd uit de oven

Scampi in de knoflook
10 stuks, gebakken in lookboter

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, garnituur en mayonaise

€ 19,95

~ NAGERECHTEN ~
DESSERTS
Dame Blanche

€ 6,95

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Coupe Noisette

€ 6,95

Vanille-ijs, caramelsaus, nootkrokant en slagroom

Coupe Butterfly

€ 7,95

Vanille-ijs chocoladesaus, advocaat en slagroom

Creme Brûlée met vanille-ijs

€ 7,95

Met rietsuiker gebrand

Moelleux au Chocolat

€ 7,95

Met vanille-ijs en slagroom

Kaasplankje met 4 soorten kaas

€ 9,50

Garnituur en rozijnentoast

KINDER-DESSERTS
MEENEEM BEKER

Haantje

€ 3,75

Met chocolade-ijs

Punky

€ 3,75

Met vanille-ijs

Friky

€ 3,75

Met aardbeien-ijs

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten, voor meer info kunt u terecht bij een van onze medewerkers

